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A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: 
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 
yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi”; 

 
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 

menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, 
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 
UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil 
Pemilihan Umum”; 
 

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai hak 
atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap 
Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan 
Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 
No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah 
dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: 
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; serta ketentuan Pasal 29 ayat 
(1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan 
bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang 
terhadap Undang-Undang Dasar; 

 
4. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), MK juga berhak 

memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-
undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap 
konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-
satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh 
karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau 
multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara 
pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian 
dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang 
ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak 
konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK; 
 

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan 
pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 in casu Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat 
(5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 



 3 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 22E Ayat 
(1), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 

 
 
 
 
 

B. Kedudukan Hukum (legal standing) Permohon 
 

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan 
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator 
perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan 
bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai 
sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian 
konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem check and balances 
berjalan dengan efektif; 
 

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus 
penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan 
yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak 
hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian 
memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 167 ayat (3) sepanjang 
frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak”, dan Pasal 347 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945; 
 

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan 
Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara 
Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang 
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya 
undang-undang yaitu: 
a. perorangan warga negara Indonesia; 
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
diatur dalam undang-undang; 

c. badan hukum publik atau privat; 
d. lembaga negara. 

4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa ”Yang 
dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan 
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi 
telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: 
a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh 

UUD 1945; 
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b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh 
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan 
aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar 
dapat dipastikan akan terjadi; 

d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau 
kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; 
dan 

e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak 
dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi 
terjadi. 

 
▪ PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT (Organisasi Non Pemerintah) 

 
6. Bahwa Pemohon, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) adalah 

Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh 
dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah 
masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta 
mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia;  
 

7. Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 
mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, 
dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk 
mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu 
yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di 
dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon; 

 
8. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan 

Pengujian undang-undang a quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau 
akta pendirian Pemohon. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem 
(Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 
disebutkan, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai 
pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, 
memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta 
melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi; 
 

9. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon telah melakukan berbagai 
macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus,  dimana hal tersebut 
telah menjadi pengetahuan umum. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan 
adalah sebagai berikut: 

a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi, buku-buku terkait penegakan 
hukum Pemilu, buku tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan, serta buku-
buku terkait Pemilu lainnya; 

b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik; 
c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi 

penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, 
kapabilitas, dan akuntabilitas; 
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d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, 
berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan 
Pemilu 2014 yang lalu; 

e. Mengawal proses seleksi penyelenggara Pemilu yang transparan dan 
akuntabel; dan 

f. Menyelenggarakan proses pemantaun pelaksanaan pemilihan umum dan 
pemilihan kepala daerah. 
 

10. Bahwa selain aktifitas yang disebutkan di dalam poin 9, Pemohon memiliki perhatian 
yang serius, serta melakukan berbagai aktifitas yang spesifik berkaitan dengan 
penataan daerah pemilihan untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang sesuai 
dengan daulat rakyat, luber dan jurdil, serta memberi kepastian hukum. Beberapa 
aktifitas Pemohon yang berkaitan dengan penataan daerah pemilihan adalah: 
 

a. Menggagas Platform Electoral Redistricting App (ERA). Ini adalah aplikasi yang 
diupayakan untuk menyusun daerah pemilihan agar sesuai dengan prinsip 
pendapilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 185 UU No. 7 Tahun 2017 
dilaksanakan pada tahun 2021; 

b. Menyusun buku Akal-Akalan Daerah Pemilihan (Tahun 2007). 
 

11. Bahwa kedua inisiatif tersebut berangkat dari kesadaran, kepentingan, dan tujuan dari 
organisasi Pemohon, untuk mewujudkan proses penyelenggaraan pemilu yang jujur, 
adil, serta berkepastian hukum. Salah satu hal mendasar yang akan menentukan untuk 
mewujudkan hal tersebut adalah terbentuknya daerah pemilihan untuk pemilu 
legislatif sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan luber dan jurdil; 
 

12. Bahwa persolan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon 
merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan 
Pemohon. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang a quo 
merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk mewujudkan Pemilu yang 
konstitusional, terutama terkait mekanisme pembentukan daerah pemilihan yang 
mesti mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, prinsip pemilu yang luber dan jurdil, 
dan berkapastian hukum; 
 

13. Bahwa adanya ketentuan penyusunan daerah pemilihan di dalam UU a quo yang tidak 
konsisten, tidak berkepastian hukum, dan telah menimbulkan daerah pemilihan dan 
alokasi kursi yang tidak proporsional dan tidak berkeadilan, telah jelas menimbulkan 
kerugian langsung maupun tidak langsung kepada Pemohon, karena hal tersebut telah 
bertentangan dengan tujuan organisasi Pemohon, serta membuat aktifitas-aktifitas 
yang sudah dilakukan oleh Pemohon untuk mencapai tujuan organisasi menjadi sia-
sia; 
 

14. Bahwa karena materi yang diajukan dan diuji konstitusionalitasnya kepada Mahkamah 
oleh Pemohon di dalam perkara ini adalah prihal pengaturan pembentukan daerah 
pemilihan dan alokasi kursi di dalam setiap daerah pemilihan adalah salah satu hal 
yang sangat penting dan mendasar untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil, 
berkepastian hukum, dan mencerminkan daulat rakyat, dan berdasarkan pula pada 
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putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, terkait pengujian undang-undang terkait 
dengan kepemiluan dan pemilihan kepala daerah, menurut Pemohon, Pemohon 
memiliki kedudukan hukum (legal standing) di dalam mengajukan permohonan ini; 
 

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Yayasan Perludem 
Tahun 2011 (Bukti-P3) menyebutkan “...Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam 
dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian...” 
 

16. Bahwa selanjutnya  di dalam Pasal 18 angka 1  Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 
menyebutkan “Ketua Umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus 
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili 
Yayasan”; 
 

17. Bahwa sesuai dengan salinan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem 
Tahun 2020 Pengurus Yayasan terdiri dari Ketua sdri. Khoirunnisa Agustyati, Sekretaris 
sdr. Fadli Ramadhanil, dan Bendahara sdri. Irmalidarti; 
 

18. Bahwa merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Yayasan Perludem 
Tahun 2011 dan Pasal 18 angka 1 Yayasan Perludem, yang berwenang untuk bertindak 
untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan adalah Ketua dengan seorang 
pengurus lainnya. Dalam permohonan ini, Yayasan Perludem diwakili oleh Ketua yakni 
sdri. Khoirunnisa Agustyati sebagai Ketua Pengurus, dan Irmalidarti sebagai anggota 
pengurus lainnya, dimana di dalam struktur pengurus adalah sebagai Bendahara; 
 

19. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi diatas tentang kedudukan hukum Pemohon 
di dalam mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, Pemohon meyakini 
bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. 

 
 

C. Alasan-alasan Permohonan 
 

▪ Ruang Lingkup Pasal yang diuji 
 
Bahwa permohonan ini mengajukan konstitusionalitas beberapa Pasal di dalam UU 
No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni: 
 

1. Pasal 187 ayat (1) “Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, 
atau gabungan kabupaten/kota”; 
 

2. Pasal 187 ayat (5) “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah 
kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-
undang ini”; 
 

3. Pasal 189 ayat (1) “Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota 
atau gabungan kabupaten/kota; 
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4. Pasal 189 ayat (5) “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah 
kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
undang-undang ini”; 
 

5. Pasal 192 ayat (1) “Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 
kecamatan atau gabungan kecamatan”; 

 
 

▪ Dasar Konstitusional yang digunakan: 
 

1. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar”; 

2. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

“Negara Indonesia adalah negara hukum” 

3. Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

setiap llima tahun sekali” 

4. Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 

 

▪ Argumentasi Permohonan 
 

✓ Urgensi Penyusunan Daerah Pemilihan Memenuhi Prinsip Daulat Rakyat dan 
Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil 
 

1. Bahwa pemilihan umum adalah sarana untuk mengejawantahkan prinsip kedaulatan 
rakyat sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945; 
 

2. Bahwa keseluruhan aspek dan proses penyelenggaraan pemilihan umum, mesti 
menjamin terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat, prinsip penyelenggaraan pemilu 
yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil, serta memenuhi prinsip 
kepastian hukum sesuai amanat UUD NRI 1945; 
 

3. Bahwa penyusunan daerah pemilihan, adalah salah satu tahapan yang paling penting 
diawal proses penyelenggaraan pemilihan umum, untuk memastikan prinsip 
keterwakilan yang akan dilakukan melalui proses pemilihan umum sesuai dengan 
prinsip pemilu yang jujur, adil, proporsional, dan demokratis; 
 

4. Bahwa daerah pemilihan merupakan salah satu variabel terpenting dalam sistem 
pemilu yang berfungsi sebagai cakupan/batasan luasan wilayah administratif sebagai 
arena kompetisi sekaligus jumlah alokasi kursi yang diperebutkan oleh partai politik 
dan sebagai arena representasi politik antara partai politik/kandidat dengan pemilih;  
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5. Bahwa isitilah besaran alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan atau district 

magnitude pertama kali dipopulerkan oleh Douglas W Rae dalam publikasinya yang 
berjudul “The Political Consequences of Electoral Laws (1967) yang menjelaskan tiga 
komponen utama dari sistem pemilu yakn: (1) District magnitude sebagai besaran 
alokasi kursi yang diperebutkan dalam suatu daerah pemilihan; (2) Electoral formula 
atau formula matematis untuk mengonversi suara ke kursi; (3) Ballot structure sebagai 
metode pemberian suara. 
 

6. Besaran alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan menjadi ciri khas utama 
perbedaan antara sistem pemilihan umum pluralitas mayoritas dengan sistem pemilu 
proposional. Jika dalam suatu daerah pemilihan hanya terdapat satu alokasi kursi yang 
diperebutkan maka sistem pemilu yang diterapkan adalah sistem pemilu pluralitas 
mayoritas. Sedangkan jika dalam suatu daerah pemilihan terdapat lebih dari satu kursi 
yang diperebutkan maka sistem pemilu yang diterapkan adalah sistem pemilu 
proporsional.  
 

7. Bahwa penyusunan daerah pemilihan atau yang secara universal dikenal dengan 
istilah boundary delimitation/redistricting akan menentukan, apakah prinsip 
keterwakilan, antara calon anggota legislatif yang akan duduk di lembaga perwakilan, 
betul-betul telah secara taat asas dan sesuai dengan prinsip pemilu proporsional, 
jujur, dan adil yang digunakan untuk pemilu legislatif DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota di Indonesia; 
 

8. Bahwa dalam rangka memastikan pembentukan daerah pemilihan sesuai dengan 
prinsip dan azas pemilu, dikenal prinsip-prinsip dasar pembentukan daerah pemilihan 
sebagai panduan dalam menyusun daerah pemilihan di pemilu;  
 

9. Bahwa secara universal Thomas L Brunell (2008) dalam studinya menjelaskan terdapat 
lima prinsip utama yang harus dipenuhi dalam membentuk daerah pemilihan yakni:  

a. An electoral district is a contiguous region, and therefore electoral districting 
must observe the contiguousness of the area. Every point in an electoral district 
must be accessible by another point in that electoral district without having to 
leave the district (Daerah pemilihan merupakan daerah yang berdampingan, 
sehingga suatu daerah pemilihan harus memperhatikan kedekatan daerah. 
Setiap titik di daerah pemilihan harus dapat diakses oleh titik lain di daerah 
pemilihan tersebut tanpa harus keluar dari daerah pemilihan tersebut); 

b. Equal population, i.e., the cost of every seat in one electoral district must be 
equal with that in another district. The principle of OPOVOV (one person, one 
vote, one value) is paramount in forming electoral districts. Political equality 
means that every vote has the same value, where no voter has their vote valued 
more or less than that of another voter (Populasi yang setara, yaitu harga setiap 
kursi di satu daerah pemilihan haru sama dengan harga satu kursi di daerah 
pemilihan lainnya. Prinsip OPOVOV (one person, one vote, one value) sangat 
penting dalam pembentukan daerah pemilihan. Kesetaraan politik berarti 
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bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama, di mana tidak ada pemilih yang 
suaranya lebih atau kurang dari pemilih lainnya. 

c. Preserving communities of interest, i.e., electoral districting must consider the 
similar social conditions of the citizens in an electoral district; (Memperhatikan 
kepentingan komunitas, dalam hal ini daerah pemilihan harus 
mempertimbangkan kesamaan kondisi sosial dari warga negara di daerah 
pemilihan) 

d. Preserving political/administrative subdivisions, and; (memperhatikan 
politik/subdivisi administrasi) 

e. The compactness of electoral districts (Kekompakan atau kepadatan daerah 
pemilihan).  

10. Bahwa Lisa Handley (2007) dalam studinya Challenging the Norms and Standards of 
Election Administration: Boundary Delimitation dari banyak prinsip pembentukan 
daerah pemilihan paling tidak terdapat lima prinsip utama yang selalu digunakan 
yakni:  

a. Impartiality: the boundary authority should be a nonpartisan, independent, 
and professional body (lembaga yang memiliki otoritas membentuk daerah 
pemilih haruslah tidak partisan, independent, dan profesional) 

b. Equality: the populations of constituencies should be as equal as possible to 
provide voters with equality of voting strength (Jumlah populasi dari daerah 
pemilihan haruslah setara untuk memberikan kesetaraan kekuatan suara 
pemilih) 

c. Representativeness: Constituencies should be drawn taking into account 
cohesive communities, defined by such factors as administrative boundaries, 
geographic features, and communities of interest; (Pembentukan daerah 
pemilihan harus mempertimbangkan kohesifitas suatu komunitas, yang 
ditentukan oleh faktor batas wilayah administratif, geografis, dan 
kepentingan komunitas) 

d. Non-discrimination: The delimitation process should be devoid of electoral 
boundary manipulation that discriminates against voters on account of race, 
color, language, religion, or related status; (Proses pembentukan daerah 
pemilihan harus bebas dari manipulasi yang mendiskrimanasi pemilih karena 
ras, warna kulit, agama, dan status) 

e. Transparency: The delimitation process should as transparent and accessible 
to the public as possible (Pembentukan daerah pemilihan harus transparan 
dan sedapat mungkin dapat diakses oleh publik) 

 
11. Bahwa jika penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk setiap daerah 

pemilihan dilakukan dengan tindakan yang tidak terukur dan tidak memperhatikan 
prinsip-prinsip dasar pembentukan daerah pemilihan berpotensi membuat arena 
kontestasi dan representasi di pemilu menjadi tidak adil, merusak keseimbangan dan 
proporsionalitas prinsip keterwakilan menjadi tidak terpenuhi;  
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12. Bahwa prinsip-prinsip pembentukan daerah pemilihan tersebut sangatlah penting 
untuk diperhatikan salah satunya untuk memininmalisir praktik gerrymandering 
dimana daerah pemilihan di bentuk untuk menguntungkan peserta pemilu tertentu.  
 

 
Sumber: https://www.britannica.com/topic/gerrymandering 

 
13. Bahwa ketentuan di dalam UU a quo sekalipun sudah mengatur prinsip pembentukan 

daerah pemilihan, namun telah membuat penyusunan daerah pemilihan menjadi 
tidak adil, telah secara terang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar 
pembentukan daerah pemilihan; 

 
✓ Inkonsistensi dan Ketidakpastian Hukum Pengaturan Penyusunan Daerah 

Pemilihan 
 

14. Bahwa di dalam UU a quo, disebutkan secara eksplisit prinsip penyusunan daerah 
pemilihan, untuk memastikan agar proses penyelenggaraan pemilu, khususnya 
penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi sesuai dengan prinsip kedaulatan 
rakyat, prinsip pemilu yang luber dan jurdil, dan berkepastian hukum; 
 

15. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 185 UU a quo mengatur terkait 7 prinsip penyusunan 
daerah pemilihan, yang tentu 7 prinsip ini menjadi hal yang kumulatif mesti dipenuhi 
di dalam menyusun daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu legislatif. Lebih 
lengkap, Pasal 185 UU a quo mengatur: 
 
“Penyusunan daerah pemiliha anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip: 
a. Keseteraan nilai suara; 
b. Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional; 
c. Proporsionalitas; 
d. Integritas wilayah; 
e. Berada dalam cakupan wilayah yang sama; 
f. Kohesivitas; 
g. Kesinambungan 

 

https://www.britannica.com/topic/gerrymandering
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16. Bahwa prinsip kesetaraan nilai suara dapat dimaknai untuk memperolah kursi di 
setiap daerah pemilihan memiliki harga kursi yang setara antara daerah pemilihan 
sesuai dengan prinsip one person, one vote, one value, dalam hal ini sekalipun harga 
satu kursi atau jumlah perolehan suara minimal untuk mendapatkan satu kursi dalam 
satu daerah pemilihan akan sangat bergantung pada jumlah pemilih yang memberikan 
suaranya, namun idealnya harga satu kursi antara daerah pemilihan setara, sebagai 
contoh jika dalam suatu daerah pemilihan untuk mendapatkan satu kursi adalah 
10.000 suara maka di daerah pemilihan lain idealnya setara, kalaupun lebih mahal 
atau lebih murah dari 10.000 perbedaan atau selisihnya tidak terlalu signifikan;  
 

17. Bahwa prinsip ketaatan pada sistem pemilu proposional dapat dimaknai dalam 
membentuk atau mengalokasikan kursi di setiap daerah pemilihan haruslah 
memperhatikan kesetaraan atau keberimbangan antara jumlah kursi dengan jumlah 
penduduk, jika dalam suatu provinsi/kabupaten/kota memiliki jumlah penduduk 
20.000 maka jumlah alokasi kursi yang diperoleh haruslah setara dengan jumlah 
penduduk tersebut;  
 

18. Bahwa prinsip proporsionalitas dapat dimaknai dalam membentuk daerah pemilihan 
harus memperhatikan keberimbangan jumlah kursi antar daerah pemilihan, meskipun 
keberimbangan jumlah alokasi kursi di setiap daerah pemilihan akan bergantung pada 
jumlah penduduk, namun sebisa mungkin jumlah alokasi kursi antar daerah pemilihan 
setara karena akan berpengaruh pada prinsip kesetaraan nilai suara atau harga satu 
kursi antar daerah pemilihan, sebagai ilustrasi jika daerah pemilihan A memperoleh 
alokasi kursi 7 (tujuh), maka daerah pemilihan B dan C haruslah mendekati atau tidak 
terlalu berlebih dari 7;  
 

19. Bahwa prinsip integralitas wilayah adalah keutuhan atau keterpaduan antara wilayah 
administrasi, geografis, sarana penghubung, hingga kemudahan akses transportasi 
ketika akan digabungkan menjadi suatu daerah pemilihan, prinsip ini tidak 
memperkenankan antar suara wilayah administrasi yang tidak berbatasan langsung 
satu dengan lain digabungkan menjadi suatu daerah pemilihan; 
 

20. Bahwa prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama dapat dimaknai ketika antar 
wilayah admnistrasi digabungkan menjadi suatu daerah pemilihan harus berada 
dalam satu cakupan wilayah yang sama, bukan berada pada wilayah yang berbeda 
atau tidak berbatasan satu dengan yang lainnya;  
 

21. Bahwa prinsip kohesivitas adalah ketika dalam membentuk daerah pemilihan dalam 
hal ini ketika menggabungkan antar wilayah administrasi menjadi suatu daerah 
pemilihan penting untuk memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, 
dan kelompok minoritas, jika suatu wilayah administrasi mayoritas penduduk dari 
kelompok sosial budaya atau adat tertentu, maka perlu dijadikan satu daerah 
pemilihan tersendiri atau digabungkan daerah wilayah administrasi lain yang memiliki 
karakter sosial budaya atau adat istidat yang sama, hal ini penting untuk menjamin 
adanya keterwakilan dari karakter sosial budata atau adat istidat tersebut; 
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22. Bahwa prinsip kesinambungan dapat dimaknai ketika akan membentuk daerah 
pemilihan perlu memperhatikan bentuk dan alokasi kursi pada daerah pemilihan di 
pemilu sebelumnya, dalam hal ini jika tidak terjadi persoalan yang siginfikan atau tidak 
melanggar prinsip-prinsip pembentukan daerah pemilihan atau tidak ada perubahan 
batas wilayah atau laju penduduk yang signifikan, maka idealnya tidak perlu ada 
perubahan daerah pemilihan;  
 

23. Bahwa dengan adanya ketentuan ini, tentu menjadi wajib, proses pembentukan 
daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota mesti memastikan secara kumulatif, tujuh prinsip yang diatur di 
dalam Pasal 185 dipenuhi; 
 

24. Bahwa pada faktanya, ketentuan di dalam UU a quo justru tidak mampu memastikan 
bahwa penyusunan derah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu DPR, DPRD 
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memenuhi prinsip kesetaraan nilai suara, 
ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, 
berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan; 
 

25. Bahwa norma penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk legislatif, 
khususnya untuk Pemilu DPR dan DPRD Provinsi terlihat di dalam UU a quo, dimana 
pengaturan di dalam Pasal Pasal 187 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa 
daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan untuk DPR RI sudah ditentukan 
langsung melalui Lampiran III UU No. 7 Tahun 2017. Lebih lengkapnya, ketentuan di 
dalam Pasal 185 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah 
sebagai berikut:  “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah 
kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-
undang”; 
 

26. Bahwa dengan ketentuan di dalam Pasal 187 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017, yang 
menjadi objek pengujian di dalam permohonan ini, telah menimbulkan pertentangan 
norma dengan UUD NRI 1945, dimana tidak ada yang bisa memastikan, bahwa 
penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi lembaga legislatif DPR, telah 
memenuhi prinsip penyusunan daerah pemilihan sebagimana disebutkan di dalam 
Pasal 185 UU No. 7 Tahun 2017, sehingga membuat pengaturan di dalam UU a quo 
menjadi bertentangan dengan prinsip daulat rakyat, pemilu yang luber dan jurdil, 
serta prinsip kepastian hukum di dalam penyelenggaraan pemilu; 
 

27. Bahwa pembuktian dari pengaturan di dalam Pasal 187 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 
telah membuat daerah pemilihan dan alokasi kursi yang ada di dalam Lampiran III UU 
a quo, akan pemohon buktikan di dalam argumentasi pada bagian ketiga; 
 

28. Bahwa persoalan norma terkait penyusunan daerah pemilihan juga terdapat di dalam 
Pasal 189 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 yang juga menjadi objek pengujian di dalam 
permohonan ini. Lebih lengkap, ketentuan di dalam Pasal 189 ayat (5) UU No. 7 Tahun 
2017 mengatur: 
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“Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap 
daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-
undang ini” 

 
29. Bahwa Ketentuan a quo juga telah menimbulkan pertentangan norma dengan UUD 

NRI 1945, dimana tidak ada yang bisa memastikan, bahwa penyusunan daerah 
pemilihan dan alokasi kursi untuk DPRD Provinsi telah memenuhi prinsip penyusunan 
daerah pemilihan sebagimana disebutkan di dalam Pasal 185 UU No. 7 Tahun 2017, 
sehingga membuat pengaturan di dalam UU a quo menjadi bertentangan dengan 
prinsip daulat rakyat, pemilu yang luber dan jurdil, serta prinsip kepastian hukum di 
dalam penyelenggaraan pemilu; 
 

30. Bahwa selain persoalan tidak ada yang bisa memastikan penyusunan daerah 
pemilihan dan alokasi kursi di dalam Lampiran III dan Lampiran IV UU a quo sesuai 
dengan prinsip pembagian daerah pemilihan, prinsip pemilu yang luber dan jurdil, 
terdapat pula ketidakpastian hukum dan inkonsistensi pengaturan di dalam UU a quo 
terkait dengan penyusunan daerah pemilihan; 
 

31. Bahwa inkonsistensi dan ketidakpastian hukum tersebut disebabkan oleh adanya 
pengaturan norma yang berbeda untuk hal yang sama di dalam UU a quo, khususnya 
terkait dengan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 
 

32. Bahwa wujud nyata dari inkonsistensi dan ketidakpastian hukum itu terlihat dari 
adanya pengaturan Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) UU aquo mengatur 
penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi lampiran UU a quo. 
Sementara pengaturan di dalam Pasal 192 ayat (4) UU aquo, menyebutkan 
penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi, diatur melalui Peraturan KPU; 
 

33. Bahwa pengaturan ini telah secara terang menimbulkan inkonsistensi dan 
ketidakpastian hukum di dalam norma UU a quo, sebab tidak ada dasar yang jelas, 
membedakan pengaturan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk 
Pemilu DPR dan DPRD Provinsi, dengan Pemilu DPRD Kabupaten/Kota; 
 

34. Bahwa pengaturan ini semakin menimbulkan pertentangan norma, karena hasil 
penyusunan daerah pemilihan yang menjadi lampiran UU a quo, juga telah secara 
terang membuat daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR dan DPRD Provinsi menjadi 
tidak proporsional dan adil; 
 

35. Bahwa dengan adanya pengaturan UU aquo, telah secara jelas membuat pengaturan 
yang berbeda-beda untuk aspek dan materi yang mestinya diatur secara sama, dengan 
memperhatikan prinsip penyusunan daerah pemilihan untuk tujuan pemilu yang 
luber, jurdil, dan berkepastian hukum; 
 

36. Bahwa adanya inkonsistensi dan ketidakpastian hukum di dalam UU a quo, juga 
terlihat dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 188 ayat (1) UU a quo yang mengatur 
terkait rentang jumlah kursi untuk DPRD Provinsi. Di dalam ketentuan tersebut diatur 
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bahwa kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 kursi, dan paling banyak 120 
kursi; 
 

37. Bahwa ketentuan jumlah kursi untuk masing-masing provinsi, ditentukan oleh 
ketentuan di dalam Pasal 188 ayat (2) UU a quo, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 orang 
memperoleh 35 kursi; 

b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 sampai 3.000.000 
orang  memperoleh 45 kursi; 

c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 sampai 5.000.000 
orang memperoleh 55 kursi; 

d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 sampai dengan 
7.000.000 orang memperoleh 65 kursi; 

e. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 sampai dengan 
9.000.000 orang memperoleh 75 kursi; 

f. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 sampai 11.000.000 
orang memperoleh 85 kursi; 

g. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 sampai dengan 
20.000.000 orang memperoleh 100 kursi; 

h. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 20.000.000 orang memperoleh 
120 kursi. 

 
 

38. Bahwa dengan diaturnya alokasi kursi DPRD untuk setiap provinsi dengan basis jumlah 
penduduk, membuka kemungkinan adanya penambahan atau pengurangan kursi 
secara berkala, sesuai dengan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk 
menjelang dimulainya tahapan pemilu; 
 

39. Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam UU a quo, yang mengatur bahwa alokasi 
kursi untuk setiap provinsi dan setiap daerah pemilihan sudah dikunci menjadi 
Lampiran IV UU a quo, telah menutup kemungkinan terjadinya penambahan atau 
pengurangan kursi DPRD Provinsi, berdasarkan situasi aktual jumlah penduduk untuk 
masing-masing provinsi menjalang penyelenggaraan pemilihan umum; 

 

40. Bahwa norma di dalam UU a quo telah membuat situasi hukum, dimana terjadi 
penambahan jumlah penduduk, dan mengharuskan provinsi menambah jumlah kursi 
DPRD, tetapi tidak bisa dilakukan, karena sudah terkunci dengan adanya ketentuan di 
dalam UU aquo, khususnya alokasi kursi DPRD Provinsi menjadi Lampiran IV UU  a 
quo; 

 

41. Bahwa ketentuan ini telah membuat ketidakpastian hukum dan inkonsistensi di dalam 
pengaturan terkait dengan alokasi kursi DPRD di dalam ketentuan di dalam UU a quo 
dan perlu untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi; 
 

42. Bahwa dengan uraian argumentasi diatas, Pemohon menilai bahwa ketentuan pasal-
pasal yang diuji dan dimohonkan di dalam UU a quo bertentangan dengan UUD NRI 
1945. 
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✓ Pembuktian Penyusunan Daerah Pemilihan Bertentangan dengan Prinsip 

Penyusunan Daerah Pemilihan 
 

43. Bahwa pertentangan antara prinsip penyusunan daerah pemilihan dengan bentuk dan 
alokasi kursi DPR dan DPRD Provinsi yang diatur dalam UU quo, sangat nampak pada 
lima prinsip utama yakni: keseteraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang 
proporsional, proporsionalitas; integritas wilayah dan berada dalam cakupan wilayah 
yang sama; 
 

44. Bahwa 80 daerah pemilihan untuk Pemilu DPR yang diatur dalam lampiran II UU quo 
sangat bertentangan prinsip kesetaraan nilai suara karena berdasarkan hasil Pemilu 
DPR 2019 selisih harga minimal untuk memperoleh kursi antar daerah pemilihan yang 
sangat signifikan;  
 

45. Bahwa UU quo mengatur mekanisme konversi suara ke kursi dalam pemilu DPR dan 
DPRD menggunakan model sainte lague dengan mekanisme perolehan suara partai 
politik hasil pemilu di bagi dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, kemudian 
hasil bagi tersebut diperingkatkan dari perolehan suara tertinggi atau terbanyak 
sesuai dengan jumlah alokasi kursi yang diperebutkan dalam suatu daerah, sebagai 
contoh jika dalam suatu daerah pemilihan terdapat 8 (delapan) kursi yang 
diperebutkan maka hasil bagi dari perolehan suara partai politik dengan bilang ganjil 
diperingkatkan dari urutan dari perolehan suara terbanyak pertama sampai kedelapan 
untuk menentukan peraih delapan kursi tersebut;  
 

46. Bahwa dengan formula konversi suara ke kursi dengan metode sainte lague untuk 
menentukan harga kursi atau jumlah perolehan suara untuk memperoleh kursi di 
suatu daerah pemilihan dapat diketahui dengan cara melihat jumlah perolehan suara 
untuk kursi terakhir, dalam hal ini melihat urutan tertinggi terakhir dari hasi 
pembagian bilangan ganjil. Sebagai contoh, di daerah pemilihan Jawa Tengah VII yang 
terdiri dari Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen dalam lampiran III UU quo 
memperoleh 7 kursi dan berdasarkah hasil konversi suara  ke kursi di Pemilu 2019 
untuk memperoleh kursi terakhir atau ke-7 di daerah pemilihan Jawa Tengah VII 
adalah 111.655 suara, artinya harga satu kursi di Jawa Tengah VII adalah 111.655 
suara; 
 

 
Sumber: diolah dari Hasil Pemilu DPR 2019  

 No  Partai Politik   Suara                   1 

 Peringkat 

Perolehan 

Suara  

                 3 

 Peringkat 

Perolehan 

Suara  

                 5 

 Peringkat 

Perolehan 

Suara  

                 7 

 Peringkat 

Perolehan 

Suara  

1       PKB          406.356 406.356        1                         135.452        5                         81.271           58.051           

2       Gerindra          140.416 140.416        4                         46.805           28.083           20.059           

3       PDIP          395.959 395.959        2                         131.986        6                         79.192           56.566           

4       Golkar          325.627 325.627        3                         108.542        65.125           46.518           

5       Nasdem          108.212 108.212        36.071           21.642           15.459           

6       PKS             75.388 75.388           25.129           15.078           10.770           

7       PPP          111.655 111.655        7                         37.218           22.331           15.951           

8       PAN             72.086 72.086           24.029           14.417           10.298           

9       Demokrat             40.844 40.844           13.615           8.169              5.835              
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47. Bahwa berdasarkan hasil Pemilu DPR pada tahun 2019 terjadi ketimpangan harga 

suara cukup siginifkan dari 80 daerah pemilihan yang bertentangan dengan prinsip 
kesetaraan nilai suara dalam pembentukan daerah pemilihan yang terbukti dengan 
daerah pemilihan Jawa Timur XI yang terdiri empat wilayah administrasi yakni 
Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep dengan alokasi kursi sebanyak 8 
delapan menduduki harga kursi tertinggi untuk mendapatkan satu kursi dengan 
perolehan suara minimal 212.081 sedangkan daerah pemilihan Kalimantan Utara yang 
menjadi satu daerah pemilihan sendiri dengan alokasi kursi sebanyak 3, hanya 
memerlukan 37.616 suara;  
 

  10 Daerah Pemilihan Dengan Harga Kursi Terakhir Tertinggi  
 

Daerah Pemilihan 
Pemilu DPR  

 Jumlah Alokasi Kursi 
di Daerah Pemilihan 
dalam Lampiran III 

UU 7/2017  

 Kursi Terakhir  

 Jatim 11  8 212.081 

 DI Yogyakarta   8 166.680 

 Jabar 6  6 161.405 

 Sultra  6 151.872 

 Papua   10 147.798 

 Jabar 7   10 147.717 

 Jabar 2  10 144.416 

 DKI Jakarta 2  7 143.673 

 Jateng 1  8 140.734 

 Jatim 7  8 139.147 

      Sumber: diolah dari hasil Pemilu DPR 2019 
  

10 Daerah Pemilihan Dengan Harga Kursi Terakhir Terendah  
 

Daerah Pemilihan 
Pemilu DPR  

 Jumlah Alokasi Kursi 
di Daerah Pemilihan 
dalam Lampiran III 

UU 7/2017  

 Kursi Terakhir  

 NTT 1  6 86.819 

 Sulbar   4 83.499 

 Kep. Babel   3 83.447 

 Sulut  6 82.889 

 Kalbar 2  4 82.273 

 Kalsel 2  5 79.021 

 NTT 2  7 78.451 

 Sumbar 2  6 78.378 

 Maluku Utara  3 62.549 

 Kaltara   3 37.616 

     Sumber: diolah dari hasil Pemilu DPR 2019 
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48. Bahwa harga kursi di setiap daerah pemilihan sudah pasti berbeda karena perbedaan 

jumlah pemilih dan perolehan suara yang didapatkan oleh masing-masing partai 
politik peserta pemilu memang benar adanya, namun komponen besaran alokasi kursi 
di setiap daerah pemilihan akan sangat berpengaruh terhadap murah atau mahalnya 
harga suatu kursi dalam suatu daerah pemilihan, untuk itu prinsip kesetaraan nilai 
suara dalam pembentukan daerah pemilihan sangat penting di perhatikan;  

 
49. Bahwa pertentangan antara prinsip pembentukan daerah pemilihan yang berikutnya 

dengan daerah pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam UU quo sangat 
nampak terhadap prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional dan 
proporsionalitas, utamanya dalam pengalokasian kursi ke wilayah administrasi;  
 

50. Bahwa salah satu tahapan utama dalam pembentukan daerah pemilihan pada pemilu 
DPR dan DPRD adalah mengalokasikan jumlah kursi ke setiap wilayah administrasi 
secara berimbang atau proporsional sesuai dengan jumlah penduduk di wilayah 
administrasi tersebut melalui formula konversi suara ke kursi yang dalam hal ini adalah 
formula kuota hare sebagai formula yang biasa digunakan dan cenderung 
mengedepankan proporsionalitas hasil;  
 

51. Bahwa pengabaian prinsip proporsionalitas sudah nampak sejak awal pengalokasikan 
jumlah kursi DPR ke provinsi yang diatur dalam UU a quo Pasal 186 yang berbunyi 
“Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima” 
yang jumlah distribusi ke 34 provinsi diatur dalam lampiran III UU quo;  
 

52. Bahwa hasil penghitungan ulang konversi jumlah penduduk hasil sensus tahun 2020 
ke 575 kursi DPR menunjukan disproposionalitas alokasi kursi ke 34 provinsi di 
Indonesia (Bukti-P4), hanya 17 provinsi yang memiliki keberimbangan antara jumlah 
penduduk dengan jumlah alokasi kursi DPR ke Provinsi, sedangkan provinsi lainnya 
mengalami kekuran kursi (under represented) dan terdapat provinsi yang memperoleh 
kursi berlebih (over represented);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

Tabel Keberimbangan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi Dengan Menggunakan Data 
Sensus Penduduk 2020 

Provinsi dengan alokasi kursi 
proposional 

Provinsi dengan alokasi 
kursi berlebih  

Provinsi dengan 
kekurangan aloksi kursi  

Sumatera Utara  Aceh  Riau  
Sumatera Selatan  Sumatera Barat  DKI Jakarta  
Bengkulu  Jambi  Jawa Barat  
Kepulauan Bangka Belitung  Lampung  Jawa Tengah  
Kepulauan Riau  Jawa Timur  Banten  
DI Yogyakarta  Nusa Tenggara Timur    
Bali  Kalimantan Barat    
Nusa Tenggara Barat  Kalimantan Selatan    
Kalimantan Tengah  Sulawesi Tengah    
Kalimantan Timur  Sulawesi Selatan    
Kalimantan Utara  Sulawesi Barat    
Sulawesi Utara  Papua    
Sulawesi Tenggara     
Gorontalo     
Maluku     
Maluku Utara     
Papua Barat      

 
53. Bahwa pertentangan prinsip pembentukan daerah pemilihan dengan daerah 

pemilihan yang sudah di atur dalam lampiran III UU a quo adalah terhadap prinsip 
intergralitas wilayah dan prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama, dalam hal 
ini daerah pemilihan DPR dan DPRD porivinsi yang menjadi bagian tidak terpisahkan 
dalam UU a quo melakukan penggabungan antar wilayah administrasi menjadi suatu 
daerah pemilihan yang tidak terpadu atau berbatasan langsung antar wilayah, 
administrasi, dan geografis; 
 

54. Bahwa pertentangan terhadap prinsip integralitas wilayah dan satu cakupan wilayah 
yang sama untuk daerah pemilihan DPR terjadi di Daerah Pemilihan Jawa Barat III yang 
menggabungkan Kota Bogor dengan Kabupaten Cianjur dengan alokasi kursi sebanyak 
9 (sembilan), padahal kedua wilayah ini tidak terpadu, tidak berdekatan, dan tidak 
berbatasan secara langsung, melainkan terpisahkan oleh Kabupaten Bogor. Selain itu 
jika ditinjau dari prinsip kohesivitas kedua wilayah administrasi ini memiliki konteks 
sosial dan ekonomi yang berbeda, situasi yang sama terjadi juga di daerah pemilihan 
DPR Kalimantan Selatan II dengan jumlah alokasi kursi sebanyak 5 yang terdiri dari 
empat wilayah administrasi yakni Kota Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, dan Kota 
Banjarmasin yang tidak berbatasan langsung dengan ketiga wilayah administrasi 
lainnya, melainkan berbatasan dengan daerah pemilihan Kalimantan Selatan I yakni 
Banjar;  
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55. Bahwa Jawa Barat III dalam hal ini Kota Bogor idealnya digabungkan dengan 
Kabupaten Bogor yang secara geografis berbatasan langsung karena sesungguhnya 
letak geografis Kota Bogor dikelilingi oleh Kabupaten Bogor, adapun berdasarkan 
simulasi menggunakan basis data penduduk hasil sensus pada tahun 2020, dari total 
91 kursi DPR untuk Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor berhak memperoleh 1,97 atau jika 
dibulatkan menjadi 2 kursi DPR, sedangkan Kabupaten Bogor sebanyak 10,32 atau 10 
kursi, sehingga Kota Bogor harus digabungkan dengan separuah wilayah kecamatan 
di Kabupaten Bogor untuk dijadikan satu daerah pemilihan dan separuh wilayah 
kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi daerah pemilihan DPR tersendiri, hal karena 
Kota Bogor tidak bisa dijadikan satu daerah pemilihan sendiri akibat kuota kursi yang 
dimiliki di bawah 3, sedangkan batas minimal alokasi kursi dalam suatu daerah 
pemilihan dalam UU a quo adalah 3 kursi; (Bukti P-5) 
 

56. Bahwa Kota Banjarmasin yang tidak berbatasan langsung dengan tiga wilayah 
adiminstrasi lainnya yakni Kota Tanah Laut, Tana Bumbu, dan Kotabaru yang dijadikan 
satu daerah pemilihan Kalimantan Selatan II, idealnya digabungkan dengan daerah 
pemilihan Kalimantan I dalam rangka menjaga prinsip integralitas wilayah, sehingga 
Kalimantan Selatan II hanya terdiri dari tiga wilayah administrasi;  

 

57. Bahwa pelanggaran terhadap prinsip integralitas wilayah dan prinsip satu cakupan 
wilayah yang sama dari daerah pemilihan yang sudah diatur dalam lampiran UU a 
quo terjadi juga pada daerah pemilihan DPRD Provinsi yang diatur dalam lampiran IV 
UU a quo;  
 

58. Bahwa daerah pemilihan DKI Jakarta 9 dan DKI Jakarta 10 melanggar prinsip 
integralitas karena menggabungkan kecamatan yang tidak terpadu atau tidak 
berbatasan secara langsung dengan kecamatan lainnya, dalam hal ini DKI Jakarta 9 
memiliki alokasi kursi sebanyak 12 dengan tiga wilayah administrasi yakni Kecamatan 
Cengkareng, Kecamatan Kalideres, dan Kecamatan Tambora yang tidak berbatasan 
langsung. Begitu juga dengan daerah pemilihan DKI Jakarta 10 dengan alokasi kursi 
sebanyak 12 memiliki dimana Kecamatan Grogol Petamburan terpisah sendiri dan 
tidak berbatasan dengan empat kecamatan lainnya yakni Kecamatan Taman Sari, 
Kecamatan Palmerah, Kecamatan Kebon Jeruk, dan Kecamatan Kembangan; 
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Daerah Pemilihan DPRD Provinsi DKI Jakarta 

 
 

59. Bahwa berdasarkan hasil simulasi menggunakan basis data sensus penduduk di tahun 
2020 idealnya Kecamatan Grogol dan Kecamatan Tambora yang melanggar prinsip 
integralits dapat digabungkan ke dalam daerah pemilihan DKI Jakarta 10 yang sudah 
memenuhi prinsip integralitas wilayah; (Bukti-P6) 
 

60. Bahwa pelanggaran prinsip integralitas wilayah dan satu cakupan wilayah yang sama 
terjadi juga pada daerah pemilihan DPRD Provinsi Lampung III dengan alokasi kursi 11 
yang mana Kota Metro terpisah dan tidak berbatasan langsung dengan dua wilayah 
administrasi lainnya yakni Pringsewu dan Pasawaran. Seharusnya, Kota Metro dapat 
digabungkan dengan daerah pemilihan Lampung 8 yang terdiri dari wilayah 
administrasi Lampung Timur;  

 
Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Lampung 
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✓ Membatasi Ruang Realokasi Kursi dan Pembentukan Daerah Pemilihan Baru untuk 
Pemilu DPR dan DPRD di Daerah Otonom Baru 
 

61. Bahwa UU a quo yang mengatur jumlah alokasi kursi dan batas-batas wilayah dalam 
suatu daerah pemilihan DPR ke dalam lampiran III tidak mengatur mekansime 
pembentukan daerah pemilihan untuk daerah otonomi baru, dalam hal ini UU a quo 
hanya mengatur pembentukan daerah pemilihan untuk daerah otonomi baru untuk 
Pemilu DPRD Provinsi yang tertera dalam Pasal, serta pembentukan daerah pemilihan 
untuk daerah otonomi baru untuk DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal  
 
Pasal 190  
(1) Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yang dibentuk setelah pemilu ditetapkan 
berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini;  
(2) alokasi kursi pada daerah pemilihan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi; 
(3) dalam hal terjadi pembentukan provinsi setelah pemilu, dilakukan penataan 
daerah pemilihan di Provinsi induk sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan 
alokasi kursi sebagaimana dimaksud ayat (2); 
(4) penataan daerah pemilihan di provinsi induk dan pembentukan daerah pemilihan 
di provinsi baru dilakukan untuk pemilu berikutnya. 
Pasal 194  
(1) Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu 
ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini;  
(2) alokasi kursi pada daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 
(dua belas) kursi; 
(3) dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota setelah pemilu, dilakukan 
penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk sesuai dengan jumlah penduduk 
berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud ayat (2); 
(4) penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah 
pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk pemilu berikutnya; 
(5) ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penataan daerah pemilihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan KPU; 
 

62. Bahwa pada Kamis 30 Juni 2022, DPR mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang 
Pembentukan Provinsi di Papua menjadi Undang-Undang yang menghasilkan tiga 
provinsi baru yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, yang pada 
awalnya ketiganya merupakan bagian dari Provinsi Papua;  
 

63. Bahwa ketiga provinsi daerah otonom baru tersebut merupakan bagian dari daerah 
pemilihan DPR untuk Provinsi Papua dengan jumlah alokasi kursi sebanyak 10 yang 
diatur dalam lampiran III UU a quo;  
 

64. Bahwa ketiga provinsi daerah otonomi baru tersebut wajib untuk dihitung ulang 
secara proporsional atau berimbang jumlah alokasi kursi yang berhak diperoleh untuk 
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Pemilu DPR sesuai dengan jumlah penduduk di tiga provinsi daerah otonomi baru 
tersebut. Namun UU a quo membatasi hal tersebut karena tidak mengatur mekanisme 
pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi bagi daerah otonomi baru, dan 
seluruh daerah pemilihan untuk DPR RI dan DPRD Provinsi menjadi lampiran UU yang 
telah membuat proses penataan dan penyusunan daerah pemilihan menjadi tidak 
bisa dilakukan; 
 

65. Bahwa sesungguhnya terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk 
pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR untuk daerah otonomi baru 
yakni: Pertama, dengan mengalokasikan minimal 3 (tiga) kursi bagi provinsi daerah 
otonomi baru sesuai dengan ketentuan UU a quo yang mengatur minimal jumlah 
alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan adalah 3 kursi, Kedua dengan menghitung 
ulang secara proporsional jumlah alokasi kursi di daerah otonomi baru sesuai dengan 
jumlah penduduk di masing-masing daerah tersebut, namun kedua pilihan ini akan 
berkonsekuensi pada penambahan jumlah kursi DPR yang tentunya bertentangan 
dengan Pasal 186 UU a quo yang menjelaskan “jumlah kursi anggota DPR ditetapkan 
sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima); 
 

66. Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi hukum yang telah disampaikan 
diatas, Pemohon menegaskan bahwa ketentuan UU a quo yang diuji 
konstitusionalitasnya di dalam permohonan bertentangan dengan UUD NRI 1945; 
 

D. Petium 
Berdasarkan uraian argumentasi yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada 
Mahkamah untuk memutus permohonan ini sebagai berikut: 
 
Dalam Provisi: 

1. Mengabulkan Permohonan Provinsi untuk seluruhnya; 
 

2. Meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas di 
dalam pemeriksaan, mengingat penyusunan daerah pemilihan adalah tahapan yang 
paling penting di dalam memulai tahapan pemilu, dan putusan ini diharapkan dapat 
diterapkan untuk memastikan pembentukan daerah pemilihan di Pemilu 2024 
dijalankan sesuai prinsip pemilu yang luber dan jurdil. 
 

 
Dalam Pokok Perkara: 
 

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh pemohon untuk seluruhnya; 
 

2. Menyatakan Pasal 187 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
“Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan 
kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai 
“Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan 
kabupaten/kota yang penyusunannya didasarkan pada  ketentuan dalam  Pasal 
185”; 
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3. Menyatakan Pasal 187 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
“Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap 
daerah pemilihan pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-
undang ini “ bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Daerah 
pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah 
pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 
Peraturan KPU”; 
 

4. Menyatakan Pasal 189 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
“Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan 
kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai 
“Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan 
kabupaten/kota yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 
185”; 
 

5. Menyatakan Pasal 189 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
“Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap 
daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-
undang ini” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Daerah 
pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah 
pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di 
dalam Peraturan KPU”; 
 

6. Menyatakan Pasal 192 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
“Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan 
kecamatan” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Daerah 
pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan 
kecamatan yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185” 
 

7. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk 
dimuat dalam Berita Negara; 

 
Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Kami mohon putusan seadil-adilnya ex 
aequo et bono. 
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